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Aizritējis 2011. gads. Manā atmiņā tas 
paliks kā ļoti darbīgs un veiksmīgs. At-
skatoties uz 2011. gadu, gribas teikt, ka 
viss, ko esmu vēlējusies, ir piepildījies. 
Tāpēc Vecgada naktī turpināju savu tra-
dīciju – uzrakstīju uz lapas vēlmes, ko 
vēlētos 2012. gadā sasniegt. Un lapu sa-
dedzināju – lai tas viss paliek pie manis 
un īstenojas. Noteikti piekrītu, ka do-
mām liels spēks. Tāpat kā visam uzraks-
tītajam. 

Vēlos teikt paldies visiem tiem cilvē-
kiem, kas bijuši atsaucīgi un labprāt sa-
darbojas ar „Cesvaines Ziņām”, piedāvā 
uzrakstīt kādu rakstu vai izpalīdz ar ie-
teikumiem un idejām par to, ko vēl vaja-
dzētu atspoguļot avīzē. Paldies visām 
pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem 
par atsaucību un ieinteresētību. Lai arī 
turpmāk mums izdodas labās ziņas, po-
zitīvos notikumus un risināmās problē-
mas atspoguļot Cesvaines novada iedzī-
votājiem!

Joprojām iepazīstu cesvainiešus, 
spilgtākās personības, notikumus un 
vēsturi. Priecē, ka tieku iesaistīta Ces-
vaines kultūras dzīvē. Kopš strādāju 
„Cesvaines Ziņās”, esmu bijusi uz vai-
rāk pasākumiem nekā visa gada laikā. 
Nevar noliegt, ka laika sev paliek arvien 
mazāk, bet gandarījumu sniedz izpirktās 
avīzes un labie vārdi. Atgriezeniskā sai-
te, kas notiek brīdī, kad avīze tiek nodo-
ta lasītāju vērtējumā, ir jūtama. To pierā-
dīja skaistā foto izstāde „Vasaras 
motīvi”, kurai vasaras foto īpašnieki va-
rēja pieteikties, izlasot aicinājumu avīzē. 
Atsaucība bija liela, un cesvainieši lab-
prāt dalījās iemūžinātajos mirkļos ar ci-
tiem. Tā vien šķiet, ka virziens ir pareizs 
un jāturpina tajā iet. Idejas ir, atliek īste-
not tās! 

Šis gads noteikti būs tik veiksmīgs, 
cik mēs paši aktīvi darbosimies. Žēl, ka 
gads iesācies ar pārbaudīju latviešu tau-
tai. Mūsu neieinteresētības un neatsaucī-
bas dēļ esam nonākuši tik tālu, ka, iespē-
jams, būs jādodas uz referendum, lai 
nosargātu savu valodu. Par krievu valo-
das referenduma apturēšanu Satversmes 
tiesa var lemt jau šonedēļ. Tomēr, ja re-
ferendumu neizdosies apturēt, aicinu 
ikvienu cesvainieti iesaistīties tajā un 
18. februārī doties uz vēlēšanu komisi-
jas iecirkni un balsot “pret” otras valsts 
valodas ieviešanu!

Pūķa gadā cesvainiešiem vēlu veselī-
bu, mīlestību un saticību! Lai noliktie 
mērķi tiek sasniegti un neprātīgākās ide-
jas īstenotas!

Kristīne Vilciņa
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Andris Frīdbergs ar tēvu Laimoni Frīdbergu pie luterāņu baznīcas

Turpina tēva darbu pie baznīcas vitrāžām
Ziemassvētkus Cesvaines 

ev. lut. baznīcā sagaidīja ar 
atjaunotām un restaurētām 
vitrāžām. Gada garumā tās 
restaurēja mākslinieks Andris 
Frīdbergs. Vitrāžu restaurāciju 
īpašu padara fakts, ka Andris 
turpina sava tēva darbu. Andra 
tēvs –  Laimonis Frīdbergs – at-
jaunoja vitrāžas Cesvaines ev. 
lut. baznīcā 80. gadu beigās.

Lai redzētu amatnieka un 
mākslinieka darbu, devos uz 
ev.lut. baznīcu, kur tikos ar 
Andri Frīdbergu, kas labprāt 
dalījās savā pieredzē par baznī-
cas vitrāžu atdzimšanu un res-
taurāciju šobrīd. 

Pagājušā gadsimta 80. gadu 
beigās, kad tika  atjaunota Ces-
vaines ev. lut. baznīca  sadarbībā 
ar restaurācijas pārvaldi, vitrāžu 
atjaunošanas darbus veica Laimo-
nis Frīdbergs. Atmiņās kavējoties, 
Andris stāsta, ka toreiz bijis mazs 
puika un tēvs viņu paņēmis līdzi 
uz Cesvaini. „ Nekad nevarēju ie-
domāties, ka mani ceļi atvedīs uz 
Cesvaini un es būšu tēva amata 
turpinātājs. Visā Latvijas teritorijā 
tajā laikā notika daudz dažādu res-
taurācijas un atjaunošanas darbu. 
Protams, nevarēja notikt nekāda 
pašdarbība, tāpēc tika pieaicināti 
eksperti, padomes un citi speciā-
listi. Tajā laikā valdīja stingra kār-
tība un uzraudzība.”

Tēvs man ir stāstījis, ka baznīcā 
no vitrāžām nebija nekas saglabā-
jies. Kad sāka meklēt kaut kādas 
liecības par vitrāžām, neatrada pat 
logu iekšpusē nekādas paliekas. 
Toreiz nebija tik augstas stalažas, 
lai tiktu pie augstākajiem logiem, 
tāpēc neatlika nekas cits, kā uz-
rakt zemi zem logiem, jo vitrāžu 
paliekas mēdz saglabāties zemē. 
Starp bruģakmeņiem zemē tika 
atrastas lauskas. No tā tēvs iegu-
va sapratni par to, kādas krāsas 
bijušas katram logam, tās piefik-
sēja. Bija saglabājušies negatīvi, 
kurus bija iespēja palielināt, lai 

varētu saprast vitrāžu veidojumus 
un izveidot zīmējumus. Jāatzīst, ka 
daudz no realizētā nesakrīt ar to, 
kas bija paredzēts Berči oriģinālajā 
baznīcas projektā. Būvējot baznīcu 
1879. gadā, vitrāžu projektu īste-
noja amatnieki, ņemot par pamatu 
Berči māksliniecisko ideju.  

Pēc izpētes tēvam kļuva skaidrs, 
kāda ir tā kopējā aina. Tika izpētī-
tas arī citu baznīcu vitrāžas, bija arī 
kādi paraugi, principā stils bija ie-
mēģināts un no tā visa sāka veido-
ties kopēja aina. Brīnišķīgi, ka tika 
atrasta liela lauska no altāra daļas. 
Protams, bija vēl neskaidras lietas – 
rozetes, kas ir greznākā logu daļa, 
to varēja tikai noprast. Kad skices 
visām citām vitrāžām bija gatavas, 
vienā naktī tēvs nosapņojis, kā tas 
izskatās kopumā. Piecēlās un uz-
reiz to visu uzzīmēja, lai atcerētos. 
Ja skatāmies uz šo greznāko logu 
daļu, tad šķiet, ka tas tā arī varēja 
būt. Vitrāžu augšējā daļa no visām 
man patīk visvairāk. Varu teikt, ka 
tās izskatās perfekti, iekšēji saplūst 
un izskatās askētiski. 

Cik atceros, visas tēva veidotās 
skices tika uzreiz akceptētas. No tā, 
ko padome redzēja, visiem patika, 
jo tēvs skices veidoja, arī balsto-
ties uz arhīvos atrastajām senajām 
fotogrāfijām. Padomju laikā, kad 
noritēja celtniecība, protams, bija 
arī dažas nepilnības. Tika izmantots 
stikls, kāds bija tajā laikā pieejams. 
Tad nebija izvēles kā tagad, bija jā-
ņem, kas ir. Šajā gadījumā runa ir 
par ārējiem stikliem – aizsargstiklu. 
Tagad restaurējot varēja redzēt, ka 
vietām tas  sācis plaisāt. Liela loma 
ir ārējai ietekmei, jo vitrāžas, ja tās 
neietekmē fiziski, ir mūžīgas. Tagad 
bija sācis stiepties svins un līdz ar 
to vitrāžas stikls pats izkritis. Esmu 
nākamais, kas pēc tēva šīm vitrā-
žām skāries klāt. Jāsaka, ka, man 
par brīnumu, pašas vitrāžas izska-
tījās kā pirms 2 nedēļām veidotas. 
Protams, tās ir apputējušas, bet tad, 
kad tās tiek nomazgātas, izskatās 
kā jaunas. Zinu, ka tēvs lielāko daļu 

dzīslu pasūtīja no Baltkrievijas, jo 
tur bijis dzīslu meistars Vadims, 
kurš acīmredzot atklājis kādu īpašu 
sastāvu. Šobrīd var redzēt, kura ir 
Rīgas dzīsla un kura – Baltkrievi-
jas. Baltkrievijas dzīslām ir daudz 
augstāka kvalitāte.

Zināms, ka mākslinieki mēdz aiz 
sevis darbā atstāt kādu savu zīmi, 
savu parakstu. Tāpēc vaicāju And-
rim, ko no sevis atstājis šajās vitrā-
žās. „Man šeit ir pilnīgi cits uzde-
vums. Tas ir ceļš. Šeit esmu nokļuvis, 
jo man bija brīnišķīga iespēja gada 
garumā šeit strādāt vienam, ilgstoši 
atrasties dievnamā, izdzīvot īpašo 
auru, man tā bija garīga izaugsme, 
sevis atklāsme. To es vērtēju nevis 
kā darbu, ar kuru nopelnīt naudu, bet 
kā labi padarītu darbu un gandarīju-
ma sajūtu. Domāju, ka liktenis man 
ir piespēlējis šādu iespēju.” 

Draudzes vadītājs Normunds Kār-
kliņš stāsta, kā satika Andri: „Pie ēr-
ģelēm bija izkritusi loga rūts un tur 
pūta liels vējš, tā bija ignorēta ga-
diem. Andris atbrauca un atjaunoja 
izkritušo rūti. Klīda runas, ka baznī-
cā iespēris lodveida zibens. Andris 
atradis liecību, kur lodveida zibens 
ir iegājis, un atradis vietu, kur tas 
izgājis. Diemžēl stiklu, kur zibens 
iespēra, nav izdevies saglabāt, bet 
tur, kur izgāja, ir saglabājies. Tajā 

laikā zinoši cilvēki bija arī ievēro-
juši, ka nepieciešams atjaunot vit-
rāžas. Andris izrādīja interesi. Tika 
noskaidrots, ka iepriekš tās licis 
Andra tēvs Laimonis Frīdbergs. 
Tā kā teorētiski jau bija domāts, ka 
kaut kad varētu ķerties klāt vitrāžu 
atjaunošanai, piekritām, ka Andris 
tās atjaunos.”

Muzeja vadītāja Daiga Matroze, 
kas ir arī ev.lut. baznīcas ērģelnie-
ce, pauž prieku par atjaunotajām 
vitrāžām. Kā muzeja vadītāja Dai-
ga stāsta, ka no laikiem, kad Andra 
tēvs veicis šo darbu, liecību ir pali-
cis maz. Par šādām vērtībām ir jā-
runā, jāstāsta, lai veidotos vēsture, 
lai saglabātos liecības un lai mēs 
paši spētu novērtēt ar atbildības 
sajūtu un lepnumu, kādu unikālu 
vērtību glabātāji  esam.

Lai kliedētu iedzīvotāju bau-
mas par to, ka baznīcas vitrāžas 
atšķiras no laika, kad tās tika iz-
veidotas, Andris Frīdbergs uzdā-
vinājis Cesvaines ev.lut. draudzei 
grāmatu, kuru pats izveidojis. Tajā 
apkopoti foto materiāli, kas atras-
ti arhīvā un no negatīviem, sākot 
no 1920. gada, un ir kā vēsturisks 
pierādījums un liecība tam, ka vit-
rāžas izskatās tāpat kā agrāk.

Kristīne Vilciņa, autores foto

2011. gads dzimtsarakstu nodaļā
Aizritējis 2011. gads – ar dar-

biem, sasniegumiem, ar jauniem 
iespaidiem un atziņām. Daļai 
Cesvaines iedzīvotāju piepildījās 
cerētais, citiem gads paliks atmiņā 
ar zaudējumu rūgtumu.

Jau vairākus gadus laikraksta 
„Cesvaines Ziņas” lasītājus ie-
pazīstinu ar veikto dzimtsarakstu 
nodaļā.  

2011. gadā dažāda vecuma Lat-
vijas iedzīvotāji noslēguši laulības 
gan dzimtsarakstu nodaļā – 9 pāri, 
gan Romas katoļu draudzē – 4 pāri, 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 

draudzē – 1pāris. Pēdējos trīs gados 
Cesvainē vidēji reģistrētas 10 laulī-
bas. Pēc laulību noslēgšanas jaunie 
pāri labprāt viesojas Cesvaines pilī, 
bauda pils apkārtnes pievilcību. Se-
nājā pilī savu kāzu valsi dejojuši arī 
no tālienes atbraukušie jaunie pāri 
un viņu viesi.

Pagājušajā gadā reģistrēti tikai 
13 bērni (2010.-20 bērni, 2009.- 23 
bērni, 2008.- 19 bērni). Reģistrēto 
vidū ir 6 meitenes – Estere, Agnese, 
Signija, Nikola, Melānija Kate, Eli-
zabete, un 7 zēni – Kristaps, Gus-
tavs, Aleksandrs Roberts, Kevins, 

Aigars, Jānis, Ralfs. Satraukumu par 
demogrāfisko situāciju izjūt Ces-
vaines pirmsskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs, kā arī jaunās vidusskolas 
vadība un skolotāji.

Daudzās Cesvaines pašvaldības 
ģimenēs bija jāpiedzīvo atvadas no 
tuviem un mīļiem cilvēkiem – reģis-
trēti 25 mirušie – 14 vīrieši (vidējais 
vecums 63 gadi) un 11 sievietes (vi-
dējais vecums 78 gadi).   

Novēlēsim 2012. gadā cits citam 
veselību, prieku par sasniegto, gan-
darījumu par padarīto un laimes sa-
jūtu par katru nodzīvoto dienu!     

 
Mēs vienmēr esam ceļā –
No vienas pieturas uz otru, 
No šodienas uz rītdienu, 
No ziemas uz pavasari, 
No nakts uz saullēktu, 
No sirds uz sirdi, uz gaismu.    
  /E.Donate/

Ieva Lase,
 dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 



� Cesvaines Ziņas

2011. gada 21. decembra 
domes sēdē:

• Apstiprināja Cesvaines no-
vada attīstības plāna 1. redakciju 
kā pamatu gala redakcijas izstrā-
dei un noteica attīstības plāna 1. 
redakcijas sabiedriskās apsprie-
šanas posmu – 30 dienas no pa-
ziņojuma publicēšanas laikrakstā 
„Stars” 2012.gada janvārī.

• Nolēma paredzēt 2012. gada 
budžetā Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas grantu 
shēmas „NVO fonds” apakšpro-
jektam „Senioru ceļš”, kas tiek 
realizēts kopā ar partneri Sievie-
šu tiesību institūtu, Ls 1104, kā 
projekta priekšfinansējuma no-
drošinājumu. 

• Atļāva Cesvaines kultūras 
nama direktorei izveidot 3 jau-
nas amata vienības ar 2012 . 
gada 15. februāri: tautas deju 
ansambļa vadītājs – 0,45 amata 
vietas ar amata algu Ls 90, apko-
pējs– 0,5 amata vietas ar amata 
algu 100, mākslinieciskās daļas 
vadītājs –1 amata vieta ar amata 
algu Ls 300.

• Atļāva 2012. gadā Cesvaines 
kultūras nama direktorei samazi-
nāt darbinieku skaitu, likvidējot 
amata vienību –  direktora viet-
nieks – ar 2012.gada 15.febru-
āri.

• Atļāva 2012. gadā Cesvaines 
kultūras nama direktorei sama-
zināt šādas darbinieku amata 
vienības: senioru kora vadītājs 
no 0,75 amata vienībām uz 0,6 
amata vienībām, kordiriģente no 
0,9 amata vienībām uz 0,75 ama-
ta vienībām, folkloras kopas va-
dītāja no 0,75 amata vienībām uz 
0,6 amata vienībām, dāmu deju 
grupas vadītāja no 0,75 amata 
vienībām uz 0,6 amata vienī-
bām.

• Atļāva 2012. gadā Cesvaines 
kultūras nama direktorei palieli-
nāt pūtēju orķestra diriģenta 0,45 
amata vienības uz 0,6 amata vie-
nībām.

• Atkārtoti iecēla Aivaru Baie-
ru par SIA „Cesvaines siltums” 
valdes locekli uz 3 gadiem.

• Piekrita, ka tiek noslēgts ie-
pirkuma līgumu ar SIA „Halle 
B” par projekta „Energoefekti-
vitātes paaugstināšana Cesvai-
nes pašvaldības administratīvajā 
ēkā” realizēšanu.

• Nolēma atsavināt Cesvaines 
novada pašvaldības zemes gaba-
lu 131 m2 platībā Augusta Saulie-
ša ielā 7A, Cesvainē, Cesvaines 
novadā, uz zemes gabala esošo 
ēku īpašniecei, kā arī noteica ze-
mesgabala nosacīto cenu.

• Apstiprināja zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma 
„Majori”, Cesvaine, 1. zemes 
vienības sadalīšanai. Zemes ie-
rīcības projektā projektētajam 
atdalāmajam zemes gabalam 
piešķīra adresi Raiņa iela 3A, 
Cesvaine, Cesvaines novads, 
LV-4871, kā arī noteica zemes 

pamatlietošanas mērķi –  indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve un 
papildlietošanas mērķi –  zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

• Piekrita, ka no I.B. piederošā 
īpašuma “Brieži”, Cesvaines pa-
gasts, tiek atdalīta 3. zemes vie-
nība kā patstāvīgs īpašums, kurai 
tika piešķirts nosaukums “Lejas 
Brieži”, Cesvaines pagasts un sa-
glabāts esošais zemes lietošanas 
mērķis.

• Atzina, ka nekustamā īpašu-
ma “Brieži”, Cesvaines pagasts, 
1. zemes vienības un 2. zemes 
vienības sadalīšanai, nepiecie-
šams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu.

• Noteica pašvaldībai piekritī-
gajam zemes gabalam Rūpnīcas 
iela 2, Cesvainē, nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi.

• Iznomāja pašvaldībai piekri-
tīgos neapbūvētos zemes gaba-
lus bez apbūves tiesībām uz 5 
gadiem personīgo palīgsaimnie-
cību un lauksaimnieciskās ražo-
šanas vajadzībām.

• Laboja Cesvaines novada 
domes 2011. gada 10. novembra 
domes sēdes Nr.13 lēmumu par 
īpašumu „Celmiņi”.

• Piešķīra pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā pierakstītiem 
pirmsskolas vecuma bērniem, 
ilgdzīvotājiem virs 90 gadiem 
un pansionāta klientiem Ziemas-
svētku dāvanu – saldumu paku.

• Pieņēma no biedrības „Latvi-
jas Pašvaldību savienība” dāvi-
nājumu 25 dāvanu kartes „Elek-
trības norēķinu karte – 53,70 
LVL”.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 25 „Par grozījumiem Ces-
vaines novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par pašvaldī-
bas nodevu par tirdzniecību pub-
liskās vietās”.

• Apstiprināja 2011. gada ap-
jomā maksu Ls 11,44 par m3 par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu, tai skaitā PVN, Cesvaines 
novadā ar 2012. gada 1.janvāri.

• Piešķīra A.G. vienreizēju pa-
balstu ārkārtas situācijā. 

• Izveidoja ēku un būvju eks-
pluatācijā pieņemšanas komisiju 
dažādos objektos.

• Mainīja un piešķīra īpašu-
miem nosaukumus un adreses.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 26 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem”.

• Piekrita, ka Cesvaines novada 
bāriņtiesa iestājas Latvijas bāriņ-
tiesu darbinieku asociācijā.

• Apstiprināja pašvaldības ze-
mes īpašumu, lietojumu un pie-
kritīgo zemju sarakstu uz 2011. 
gada 1. novembri.

• Izslēdza no domes pamatlī-
dzekļu uzskaites pašvaldības ies-
tāžu nolietotos pamatlīdzekļus.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.26
Cesvainē, 2011. gada 21. decembrī

(sēdes protokols Nr.15, 23#)

Par sociālās palīdzības pabalstiem
Izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka so-

ciālās palīdzības pabalstu (turpmāk 
– pabalsts) veidus un apmēru, iz-
maksas kārtību un personas, kuras ir 
tiesīgas saņemt šos pabalstus.

2. Pabalstu piešķir un izmaksā ti-
kai gadījumā, ja ir apmierināts pama-
tots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai un dzīvokļa pabalsta.

3. Tiesības uz šajos noteikumos 
noteiktajiem pabalstiem ir personām, 
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir 
pašvaldības administratīvajā teritori-
jā.

4. Ja ģimene (persona) ir sniegusi 
nepatiesas ziņas, Cesvaines sociāla-
jam dienestam (turpmāk – dienests) 
ir tiesības atteikt sniegt sociālās palī-
dzības pabalstu.

1. Pašvaldības sociālo pabalstu 
veidi

5. Pašvaldības sociālo pabalstu vei-
di:

5.1. Mācību pabalsts pirmklasnie-
kam;

5.2. Ārstēšanās pabalsts vai pa-
balsts medicīnas pakalpojumu ap-
maksai.

2. Pabalstu piešķiršanas nosacī-
jumi un apmērs

Mācību pabalsts pirmklasnie-
kam

6. Mācību pabalsts pirmklasnie-

kam ir vienreizējs pabalsts mācību 
līdzekļu iegādei, sākot mācības sko-
lā.

7. Tiesības saņemt mācību pabal-
stu pirmklasniekam ir trūcīga skolē-
na, kurš pirmo reizi uzsāk mācības 
1.klasē Cesvaines novada skolās vai 
speciālajās izglītības iestādēs Latvi-
jā un kura deklarētā pamata dzīves-
vieta ir pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, vecākiem (aizbildņiem).

8. Tiesības saņemt mācību pabal-
stu pirmklasniekam ir no gada, kad 
skolēns uzsāk mācības 1.klasē, 1.au-
gusta līdz 15.decembrim.

9. Mācību pabalsta pirmklasnie-
kam apmērs ir 30 lati.

3.2. Ārstēšanās pabalsts
10. Tiesības uz ārstēšanās pabalstu 

ir smagu, hronisku saslimšanu gadī-
jumos un operāciju gadījumos:

10.1. trūcīgai personai, kura par 
tādu atzīta normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā;

10.2. vientuļam pensionāram, in-
valīdam, ja pensijas lielums nav lie-
lāks par Ls 165;

10.3. pensionāram, kura pensijas 
lielums nav lielāks par Ls 165 un ap-
gādnieki ir trūcīgi.

11. Ārstēšanās pabalsta apmērs 
gadā ir līdz 20 latiem.

3. Pabalstu izmaksas kārtība
12. Lēmumu par pabalsta piešķir-

šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem dienests mēneša laikā pēc 
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„Par sociālās palīdzības pabalstiem”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, izmak-
sas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā to nosaka Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35. panta ceturtās daļas noteikumi. 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešajā daļā norādīts, 
ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, 
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta 
izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtajā daļā noteikts, 
ka šādu pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas 
saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. Iepriekšējie 
saistošie noteikumi ir zaudējuši spēku. 

Projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība neietekmē pašvaldības budžetu, jo pabalsta 
apmērs netiek ne palielināts, ne samazināts.

Projekta ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta ietekme uz admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba-
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Sakarā ar to, ka pabalsta apmērs tiek saglabāts līdzšinējā apmērā, konsultācijas ar 
privātpersonām tiešā veidā netika organizētas.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

2011. gads Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada 
apvienotajā būvvaldē

 Cesvaines, Lubānas un Vara-
kļānu novada apvienotā būvvalde 
(turpmāk – būvvalde) ir šo novadu 
pašvaldību izveidota iestāde, lai 
pašvaldības izpildītu likumā “Par 
pašvaldībām’’ noteikto funkciju – 
nodrošināt savās administratīvajās 
teritorijās būvniecības procesa tie-
siskumu. Būvvalde atrodas Saieta 
laukumā 1, 105. kab., Madonā.

 2011. gadā būvvalde Cesvaines 
novadā ir izsniegusi 10 būvatļau-
jas – viendzīvokļu māju, saimniecī-
bas ēku, ūdenskrātuvju, ražošanas 
būvju u.c. būvju būvniecībai rekons-

trukcijai un renovācijai. Pieņem-
tas ekspluatācijā 34 būves, no tām 
13 – Cesvaines novadā. Kā svarīgā-
kās uzbūvētās būves 2011. gadā var 
minēt SIA “Nordtorf” jaunuzbūvēto 
augstas pievienotās vērtības ražotni 
un kooperatīvās sabiedrības “Mūs-
māju Dārzeņi’’ dārzeņu noliktavu, 
kā arī rekonstruēti siltumtīkli un sil-
tummezgli Cesvainē. Būvvaldē tiek 
izskatīti un akceptēti būvprojekti, 
sagatavotas izziņas par īpašuma tie-
sisko pamatu; tiek pārbaudīti objek-
ti dabā, sastādot atzinumus; katru 
mēnesi sniedzam atskaites Ekono-

iesnieguma saņemšanas.
13. Dienests atsaka piešķirt pa-

balstu, ja nav apmierināts pamatots 
pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pie-
prasījums pēc pabalsta garantētā mi-
nimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai un dzīvokļa pabalsta, kā arī, ja 
persona neatbilst šajos noteikumos 
noteiktajiem pabalsta saņemšanas 
noteikumiem.

14. Mācību pabalstu pirmklasnie-
kam pieprasa vecāki (aizbildņi), ie-
sniedzot iesniegumu un norādot tajā 
skolu, kurā bērns uzsāks mācības.

15. Ārstēšanās pabalstu persona 
pieprasa, iesniedzot iesniegumu un 
dokumentus par ārstēšanos un ģime-
nes ārsta izziņu 027/u, kā arī izziņu 
par trūcīgas personas statusa pie-
šķiršanu, ja pieprasītāja apgādnieki 
ir trūcīgi un dzīvo citas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

16. Ārstēšanās pabalsta izmaksu 
naudā var aizvietot ar pakalpojumu 
samaksu par medikamentu izsnieg-
šanu pēc ārsta receptes aptiekā, ie-
sniedzot aptiekas rēķinu.

17.  Ja pabalsta saņēmējs ir nepa-
matoti saņēmis pabalstu, pabalsta 
saņēmējam ir pienākums labprātī-
gi atmaksāt attiecīgo summu vai tā 
tiek ieturēta no nākamajos mēnešos 
pašvaldības izmaksājamiem pabal-
stiem.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

mikas ministrijas Būvniecības de-
partamentam, tāpat arī sagatavojam 
ceturkšņa atskaiti Statistikas pārval-
dei. Lai papildinātu savas zināšanas 
par jaunākajiem normatīvajiem ak-
tiem būvniecībā, apmeklējam dažā-
dus seminārus. Klientu pieņemšana 
Cesvaines pašvaldībā notiek katra 
mēneša pirmajā un trešajā pirmdie-
nā, ceturtdienās – Madonā.

Iveta Meļehova, Cesvaines, 
Lubānas un Varakļānu novada 
apvienotās būvvaldes vadītāja
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Pirmsskolā „Brīnumzeme”

Ziemassvētki – brīnumu laiks, kad ik 
uz soļa notiek brīnumi – arī Cesvaines 
pirmsskolā “Brīnumzemē”.

13. decembra rītā bērnus pārsteidza 
neparasts skats, „Brīnumzemes” pagal-
mā draiskojās trīs Rūķi. Rūķi ielūkojās 
logos, aicinot bērnus pastaigā, pikoties 
un vizināties ar ragavām, sagādājot bēr-
niem prieku, pozitīvas emocijas. Kopā 
ar nelielu sniedziņu Rūķi atnesa grupām 
dāvanas – ielūgumus uz Eglītes svēt-
kiem un saldumus. 

Šīs pašas dienas pēcpusdienā pirms-
skolu ieskandināja Ziemassvētku ieska-
ņas koncerta dziesmas. Bērnu ansamb-
lis ”Domiņa” un dziedošās skolotājas 
radīja patiesu prieku un Ziemassvētku 
noskaņu bērniem, vecākiem, darbinie-
kiem un ciemiņiem. 

16. decembrī grupā „Sienāzītis” te-
matiskais pasākums: ”Ziemassvētkus 

gaidot”. Ciemojās Meldras Drevinskas 
mamma un tante, kuras pastāstīja par 
svētku gaidīšanas laiku ģimenē. Lai 
rosinātu svētku noskaņu, aicināja mūs 
kopīgi cept piparkūkas.

Ilgi gaidītās dienas klāt! 21. un 22. 
decembrī bērniem patiesu prieku, po-
zitīvas emocijas sagādāja Ziemassvētku 
vecīša viesošanās „Brīnumzemē”.                        

Tekla Ozoliņa, Rudīte Adamkoviča, 
skolotājas

Prieks, ka arī šajā mācību gadā mūsu 
skolas skolēni turpināja iesaistīties 
labdarībā. 5.a klases skolēni kopā ar 
audzinātāju Olitu Ķimeli  apmeklēja 
pansionāta ļaudis un sniedza  viņiem 
muzikālu priekšnesumu. 4. klases sko-
lēni un audzinātāja Rigonda Pinka, 
turpinot iepriekšējā gada tradīciju, ar 
skaistām burciņām sveica visvecākos 
cesvainiešus. Savukārt pašpārvaldes 
bērni izlēma iepriecināt tos, kas ap-
meklē zupas virtuvi.

Gandarījums, ka šīs idejas nāk no 
bērniem. Lai arī turpmāk bērnos sagla-
bātos līdzjūtība, žēlsirdība!

Sarma Kurme, 
direktora vietniece ārpusklases darbā 

Kristīnes Vilciņas foto

Mākslas nodarbības 
pirmsskolas 

bērniem
Pirmsskolas vecuma bērniem Cesvai-

nē mācīties zīmēt un gleznot iespējams 
jau trešo gadu. Pirmos divus gadus dar-
bojāmies Cesvaines Mākslinieku bied-
rības telpās, tur nodarbības apmeklēja 
vidēji septiņi bērni. Šogad nodarbības 
notiek pirmsskolā „Brīnumzeme”, un 
mazo mākslinieku skaits pieaudzis līdz 
divdesmit audzēkņiem. Šobrīd nodar-
bības iespējams apmeklēt bērniem no 
četru gadu vecuma. 

Zīmējot bērns atklāj mums savu 
iekšējo pasauli. Zīmējot, strādājot ar 
krāsām, veidojot no māla, bērns izlādē 
spriedzi un uzkrātās emocijas. Ir pierā-
dīts, ka, velkot līniju, abās smadzeņu 
puslodēs notiek cilvēka psihi attīstoši 
procesi. Tāpēc bērns zīmēt jāveicina 
jau no brīža, kad viņš spēj rokās noturēt 
zīmuli.  

Ir ļoti labi, ja varam bērnam piedāvāt 
zīmēt dažādās vietās, ne tikai pie galda. 
Lapas iespējams piestiprināt pie sienas, 
noklāt uz grīdas. Lieliski, ja mazajam 
māksliniekam ir pašam savs molberts, 
jo zīmēšana, pārliecoties pāri lapai, tiek 
dēvēta par autoritatīvu metodi. Vislabāk 
zīmēt, ja lapa atrodas acu augstumā. Tas 
ir, kā sarunāties līdzīgam ar līdzīgu – kā 
draugam ar draugu. 

Esmu ļoti priecīga apzināties, ka 
šogad mākslas nodarbībās bērniem ir 
piedāvāta un nodrošināta iespēja strādāt 
uz vecumam atbilstoša izmēra molber-
tiem. 

Vēlreiz liels paldies jaunajiem māks-
liniekiem par brīnišķīgajiem darbiem, 
kurus iespējams apskatīt pirmsskolas 
telpās un Cesvaines bibliotēkā. 

Paldies manu audzēkņu vecākiem un 
pirmsskolas „Brīnumzeme” kolektīvam 
par uzticību un sapratni. Paldies biblio-
tēkas jaukajam kolektīvam, tur šobrīd 
izveidota neliela mākslas darbu izstāde.

Mīļi gaidīšu pie mums. Šogad izdzī-
vosim pasaku stāstu par „Piena Mašīnu 
Nino”, izgatavosim lietas, kas nepiecie-
šamas, lai varētu iestudēt leļļu teātri un 
strādāsim uz mūsu jaunajiem un skais-
tajiem molbertiem. Nodarbības cena, 
kurā iekļauti visi izmantotie materiāli: 
2,00 Ls. Pieteikties iespējams pie grupi-
ņu audzinātājām vai man personīgi, tāl-
runis 28615694, e-pasts: kristasulce@
inbox.lv

Uz tikšanos!
Kristīne Šulce, skolotāja 

Ziemassvētki Cesvaines vidusskolā
Ziemassvētki  ir gaidītākie, mīļākie, 

ģimeniskākie  svētki. Skolā Ziemas-
svētki nāk ar citu izjūtu – beidzas mā-
cību gada pirmais pusgads. Tas ir kā 
punkts  un reizē kā starts nākamajam 
cēlienam.

Tradicionāli noslēgumā skolā notiek 
kopīgs pasākums – eglīte, kad visi va-
ram sveikt skolēnus, kas mācību gadu ir 
beiguši ar labām un teicamām sekmēm, 
kad varam ielūkoties, ko interesantu ir 
radījuši klašu kolektīvi un  bērni, kas 
darbojas interešu izglītības  pulciņos.

Šogad 1. - 6. klašu eglītē bija ne ma-
zums pārsteigumu. Noteikti vislielākais 
pārsteigums bija klašu audzinātāju ko-
pīgi radītā teātra izrāde “Māra Ziemas-

svētku brīnums”. Izrādes nobeigumā 
visi skolēni tika aicināti uz savu masku 
demonstrējumu. Domāju, ka nekļūdīšos, 
ja teikšu, ka gandrīz visi bērni pirmo 
reizi varēja izbaudīt gājienu polonēzē.

Lai varētu nopelnīt Ziemassvētku sal-
dumu dāvanu, katras klases kolektīvs 
rādīja savu priekšnesumu. Priekšnesumi 
bija neparasti, interesanti, pārdomāti. Ar 
dziesmu priecēja 6.a un 4. klases, dzejo-
ļu jukum jukumā klausīties aicināja 3.b 
un 2.b klases, disko deju ritmos ielūko-
ties lika 5.a, un 5.b. 2.a izdejoja deju 
“Lambetvohs”, anekdošu virpulī ieveda 
3.a, savukārt 6.b klase rādīja teātri par 
anekdotēm. Un tad jau ilgi gaidītais 
Ziemassvētku vecītis iedejoja 1.klases 

bērnu pulciņā, kas rādīja tautisko deju 
“Piparkūku dancis”. Noslēgumā, ejot 
kopīgās rotaļās, varēja tikt pie sen gai-
dītās tūtes.

Viena skaista kopīga pēcpusdiena 
pavadīta. Tikpat skaista  tā bija arī 22. 
decembra pēcpusdienā.

Vēlos teikt lielu paldies visiem, kas 
bija iesaistīti abu skolas eglīšu gatavo-
šanā. Gan bērniem, gan audzinātājām, 
gan gaismotājam Eināram ,skaņu ope-
ratoriem Alvim un Varim, Ziemassvēt-
ku vecītim, z/s “Sviķi”  un Guntim par 
eglītes atvešanu, 11. klasei par zāles 
rotāšanu, klašu kolektīviem par skolas 
izrotāšanu.

Paldies tiem vecākiem ,kas atrada lai-
ku un atnāca uz šiem pasākumiem. Lie-
lāks prieks būtu, ja visi vecāki vēlētos 
redzēt savus bērnus darbojoties, jo ticiet 
vai nē – tas ir visskaistākais laiks cilvēka 
dzīvē. Vislielākais gandarījums bija pēc 
eglītēm dzirdēt pozitīvas atsauksmes no 
tādiem cesvainiešiem, kas uz šiem pa-
sākumiem nāk vienkārši tāpat – kā uz 
kultūras pasākumu,  priecāties par citu  
bērniem.Un šis gandarījums dod spēku 
domāt par nākamajiem pasākumiem. 
Lai mums visiem jauks 2012. gads!

Sarma Kurme, direktora vietniece 
ārpusklases darbā

Kristīnes Vilciņas foto

22. decembrī Cesvaines vidusskolas 
aulā notika 7. – 12. klašu Ziemassvētku 
eglīte. Pasākumā bija 2 daļas – oficiālā 
un neoficiālā. Oficiālajā daļā 11. klases 
skolēni skaitīja dzejoļus, skolas grupa 
„Kā saka žirafe” spēlēja divas dziesmas, 
bija arī direktora uzruna un labinieku 
sveikšana. Otrajā daļā 11. klases skolē-
ni rādīja teātri par Ādamu, Ievu un viņu 
8 dēliem. Katrai klasei bija uzdevums 
izveidot nelielu priekšnesumu par kat-
ru valsti, no kuras bija Ievas un Ādama 
dēli. Priekšnesumā varēja just publikas 
emocijas un līdzi jušanu par teātrī atvei-
doto Ziemassvētku vakaru. 11. klases 
skolēni bija ļoti apmierināti par priekš-
nesumu, jo viss bija izdevies, kā viņi to 
vēlējās. Pēc pasākuma bija balle, kurā 
spēlēja grupa „The Kutus”. 

Paula Lecīte,
Līvas Puzukas foto

Vislielāko pārsteigumu Ziemassvētku pasākumā bija sagādājušas 
sākumskolas skolotājas ar izrādi „Māra Ziemassvētku brīnums”

Ievas un Ādama dēli mielojas ar 
vakariņām

Vidusskolas skolniece Paula Lecīte, 
dalot pašu gatavotās pankūkas zupas 

virtuvē

Ziemassvētkos

Internātpamatskolā viesojas norvēģu jaunieši
No 5. līdz 9. decembrim Cesvaines 

internātpamatskolā viesojās Nor-
vēģijas Kristīgās koledžas jaunieši. 
Jaunieši šīs nedēļas laikā apciemoja 
bērnu ģimenes, sportoja, dziedāja un 
gatavojās priekšnesumiem.

„Jaunatne ar misiju” pārstāve Agita 
Prižavoite vairāk pastāstīja par šiem jau-
niešiem: „Viņi mācās Norvēģijā Kris-
tīgajā koledžā, mācības viņiem ir visa 
gada garumā un tad ir prakse. Šo varētu 
nosaukt par praksi. Šie jaunieši ir vecu-
mā no 18 līdz 20 gadiem. Savu kristīgo 
vēsti viņi pasniedz caur saviem talan-
tiem, jo grupa, kas bija šeit, viņi viena 
daļa ir mūziķi un otra – sportisti. Aizrau-
joši bija tas, ka ne norvēģu, ne latviešu 
bērni nezināja otra valodu, bet viņi ļoti 
labi sapratās.’. Nedēļas gaitā jaunieši 
devās mājas vizītēs, pavadīja pēcpusdie-
nu sporta hallē. Norvēģiem vislielākais 
izbrīns bijis par ciemošanos ģimenēs, jo 
viņi nespēj noticēt, ka ir vietas, kur cil-
vēki dzīvo tik sliktos apstākļos.

„Katrā vietā, kur ciemojas jaunieši, 
viss veidojas citādāk, tomēr kopīgs ir 
viens – emocionālais pacēlums, kas tiek 
gūts no šādām aktivitātēm. Šeit galve-
nais uzdevums bija laiks ar bērnu – veltīt 
viņam visu uzmanību. Domāju, ka tas ir 
lielākais ieguvums un atšķirība no citām 
praksēm šiem jauniešiem,” skaidro Agi-
ta Prižavoite. Sadarbības sākumā viņai 

Norvēģijas jauniešiem bija jāizskaidro, 
kā šeit dzīvo bērni, ar kādām problēmām 
viņi saskaras, jādod priekšstats par Lat-
viju. Uz skaidrojumu par situāciju Agita 
saņēmusi vienu atbildi: „Es zinu, kur 
mēs ieguldīsim savu laiku. Es sapratu 
mūsu uzdevuma jēgu.”

Internātpamatskolas direktore Anita 
Kanča un direktores vietniece Inta Sili-
ņa priecājas, ka arī vecāko klašu skolēni 
bija atsaucīgi, neizrādīja nekādu pretestī-
bu skolā notiekošajam, bet labprāt ņēma 
līdzdalību. Šīs vizītes laikā norvēģu 
jaunieši bijuši arī Cesvaines vidusskolā 
un Grašos, tomēr visvairāk laika veltīts 
tieši internātpamatskolai. Anita Kanča: 
„Citās reizēs skolēni vienkārši uziet un 
rāda priekšnesumu, bet šodien varēja re-
dzēt, kā bērniem smaida ne tikai lūpas, 
bet arī acis! Ja kaut ko tādu var panākt 
nedēļas laikā, tas ir vienkārši fantastis-
ki! Mēs to cenšamies gadiem.” Protams, 
bija jaunieši, kuri neatvērās līdz galam. 
Ir neierasti, ka cilvēks piedāvā savu uz-
manību, mīļumu, neko neprasot pretim, 
jaunietim bail, ka viņu atkal nepieviļ.”

Noslēguma pasākumā Norvēģijas jau-
nieši kopā ar klasēm rādīja kādu priekš-
nesumu un apmainījās ar pieredzi –  kas 
kuram paticis. Cesvaines bērniem ir 
patikusi visa nedēļa kopumā. Norvē-
ģu jauniešiem visvairāk paticis pavadīt 
laiku kopā ar klasēm, jo viņi atzīst, ka 

Latvijā ir visgudrākie, vislabākie bērni 
Eiropā. Kā stāsta Agita Prižavoite, šajā 
nedēļā varēja redzēt, cik ļoti šiem bēr-
niem pietrūkst visvienkāršākā – mīļuma 
un uzmanības. 

Izraksti no bērnu atsauksmēm par 
kopā ar norvēģiem pavadīto nedēļu
 Man patika ar norvēģiem kopā labi 

pavadīt laiku. Man patika, ka šajā nedēļā 
visi bija laimīgi.
 Šīs nedēļas notikumi bija ļoti pozi-

tīvi. Nebiju domājusi, ka būs tik jauki. 
Kaut angļu valodas zināšanas nav spīdo-
šas, sapratāmies tāpat.
 Es ceru, ka norvēģu jaunieši at-

brauks arī kādu citu gadu. Lai viņiem 
veicas ienest arī citu dvēselēs gaismiņu 
un mīlestību!
 Es varu pateikties norvēģiem par 

to, ka viņi manā sirdī iededz gaismu. 
 Man visvairāk patika svētrīti, ku-

ros dziedājām dziesmas Dievam un lū-
dzāmies. 
 Mēs bijām laimīgi kopā ar viņiem.
 Man patika, ka ar sargeņģeļiem va-

rējām smieties.
 Es pateicos par jauki pavadīto lai-

ku. Lai Dievs viņus svētī!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Norvēģijas jaunieši sniedz koncertu



� Cesvaines Ziņas

Mani 
pašdarbības 

gadi
Sirsnīgi pateicos Cesvaines no-

vada domei, kultūras nama darbi-
niekiem un cilvēkiem, kas mani 
virzīja uz apbalvojumu Atzinības 
raksts no Kultūrizglītības un ne-
materiālā mantojuma centra par 
ilggadēju ieguldījumu tradicionālo 
vērtību saglabāšanā, amatiermāk-
slas popularizēšanā un novada 
kultūrvides veidošanā, kā arī par 
medaļu – monētu „Valsts atdzim-
šana”. 

Mazliet par maniem pašdarbībā 
pavadītiem gadiem. 1954. gada ru-
denī, atgriežoties mājās no dienesta 
armijā, sākās arī mani pašdarbības 
gadi. Reiz mani uzrunāja attālāks 
kaimiņš Roberts Ķeiris, toreizējais 
pūtēju orķestra vadītājs. Viņš saka: 
„Nāc, mācīšu tev basa partiju!” Tā 
kā man patika pūšamo instrumentu  
mūzika, es piekritu. Pirmais gabals 
bija „Ozolīti, zemzarīti”. Pamazām 
apguvu visus pareizos pirkstoju-
mus, tā pūtējos tika nospēlēti 2,5 
gadi. Tad orķestris tā kā pajuka, jo 
bija daudz vecu vīru, daži pat brau-
ca no Liezēres.

Četrus gadus biju kultūras nama 
lauku kapelā bundzinieks. Viss 
mainījās un sāku nodarboties ar 
tautiskajām dejām. Pirmsākums 
jauniešu deju kolektīvā, tur arī ie-
pazinos ar tagadējo sievu Dainu, 
un 1962. gada jūlijs ir mūsu kāzu 
gads. Tā visi šie nodzīvotie gadi 
ritējuši kopīgi pašdarbībā. Mums 
ļoti laimējās. Mūs dejošanā sāka 
vadīt izcilā un talantīgā skolotāja 
Dzidra Rubene. Viņas vadībā tika 
izcīnīts Tautas deju ansambļa no-
saukums. Diemžēl viņas vairs nav 
mūsu vidū. Tad sākās vidējās pa-
audzes dejotāju ēra. Tie bija mūsu 
visskaistākie gadi, tos ar lielu aiz-
rautību un degsmi vadīja Arvīds 
Greidiņš. Un kur tad vēl mēģinā-
jumi pie dzīvās mūzikas! Liels 
paldies skolotājiem Irēnai Lecītei, 
Intai Stienei un Oļģertam Ozolam, 
kas ar savu kapelu ļoti iepriecinā-
ja skatītājus. Kad jau sākām palikt 
vecāki, pārgājām uz veco ļaužu 
deju kolektīvu. Šo kolektīvu talan-
tīgi vadīja Jānis Šķēle. Paldies arī 
viņam „vecīšu” vārdā.

Tagad jau 9 gadi rit senioru korī 
„Virši”, vadītāja Antra Āboltiņa, 
un folkloras kopā „Krauklēnieši”, 
vadītāja Baiba Putniņa. Paldies arī 
jums, meitenes!

Ir jau traki ar to pašdarbību, tas 
arī prasa daudz laika. Viens otrs 
saka: „Jūs, trakie, kā jūs visu varat 
uzspēt?!” Man jau vēl ir aizrauša-
nās – medības un makšķerēšana. 
Jāpaspēj arī mājas un dārza dar-
bi. Izskatās, ka mūžs pagājis tikai 
pašdarbībā, bet nē, tā nav. 38 gadi 
nostrādāti Cesvaines dzelzceļa sta-
cijā. Trīs gadi par pārmijnieku, pā-
rējos gadus biju stacijas dežurants. 
Dzīvesbiedres Dainas darba lauks 
visu laiku bija Cesvaines sovhozā 
par iecirkņa priekšnieci un agro-
nomi. 

Mēs domājam, ka Cesvaine var 
lepoties ar izciliem deju pedago-
giem un izciliem mūziķiem. Bez 
viņiem nevar pastāvēt pašdarbība.

Vēlu visiem laimi, labklājību un 
labu veselību jaunajā gadā!

Imants Galejs 

Referendumā balsošu „PRET”
Iespējams, 18. februārī Latvijā notiks 

referendums par to, vai mēs – Latvijas 
pilsoņi –  esam „par” vai „pret” otru – 
krievu kā valsts valodu.

Plašsaziņas līdzekļos mēs dzirdam da-
žāda kalibra valsts amatpersonu viedok-
ļus, kā balsot un vai vispār balsot. Bei-
dzot mēs konstatējam, kurš tiešām ir par 
Latviju kā brīvu un neatkarīgu valsti ta-
gad un nākotnē, kas pret un kas šaubās. 

Vērts atvērt Latvijas Republikas Sat-
versmi un izlasīt 1. nodaļu vai Vispārē-
jos noteikumus. Tur ir tikai četri pun-
kti, bet uz tiem balstās un pastāv mūsu 
valsts. Ir vērts atgādināt: 

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska 
republika.

2. Latvijas valsts suverēnā vara pie-
der Latvijas tautai.

3. Latvijas valsts teritoriju starptau-
tiskos līgumos noteiktās robežās sa-
stāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un 
Zemgale.

4. Valsts valoda Latvijas Republikā ir 
latviešu valoda. Latvijas karogs ir sar-
kans ar baltu svītru.

Ja mēģina grozīt kādu no šiem punk-
tiem, sāk šķobīties valsts pastāvēšanas 
pamati. Tāpēc ir neizprotams, kāpēc 
Centrālā vēlēšanu komija pieņem dažā-
du lindermaņu iesniegtās prasības. Va-
rēja taču nepieņemt – jautājums, kā iz-
protam demokrātiju un kur sākas valsts 
graušana. Un kas būs nākamais – varbūt 

balsojums, ka Latvijas Valsts karogam 
jābūt Georga lentītes krāsā? Vai varbūt, 
ka Latgale varētu nebūt Latvijā?

Kamēr vēl Latvijā, starp citu vienīga-
jā vietā virs zemes, kura ir par pamatu 
latviešu izcelsmei, kamēr mums kaut cik 
ir svarīga Latvija, jāizvērtē, ko nozīmē 
Latvijas galvaspilsētas mēra atklātais 
paziņojums, ka jāiestājas par otru valsts 
valodu. Arī Saskaņas centra līderis, pau-
žot līdzīgu nostāju, parāda savu un līdz 
ar to savas vadītās partijas īsto seju. 
Labi, ka ir arī citas partijas, citi politi-
ķi, kuri pat aicina veidot izskaidrojošas 
kampaņas. Droši vien, ka vajag!

Samulsināja arī Valsts prezidenta 
paustais, ka viņš referendumā nepie-

dalīsies. Neitrāla pozīcija varētu būt ar 
politiku nesaistītam un nepārliecinātam 
cilvēkam, nevis prezidentam. Tāpēc 
patīkami pārsteidza, ka viņš savā Jaunā 
gada uzrunā teica, „ka balsojums par 
valsts valodas statusa maiņu vienlaikus 
būs balsojums pret Latviju kā valsti”. 
Šai teikuma daļā būtībā ir izteikts viss 
galvenais.

Apzinoties situācijas nopietnību, aici-
nu visus cesvainiešus – Latvijas pilso-
ņus – gadījumā, ja referendums notiks, 
tajā piedalīties, jo neviens necīnīsies par 
mūsu valsti labāk kā mēs paši, un balsot 
„PRET” otras valsts valodas ieviešanu 
Latvijā. 

Vilnis Špats, pašvaldības vadītājs

Atceramies un sveicam svētkos
Kā jau ierasts, arī 2011. gada noga-

lē domes priekšsēdētājs sadarbībā ar 
sociālā dienesta darbiniekiem devās 
pie Cesvaines novada iedzīvotājiem, 
kuriem ir 90 un vairāk gadu, lai sveik-
tu gada gaišākajos svētkos – Ziemas-
svētkos. Šogad ilgdzīvotāju vidū tikai 
dāmas. Tāpat tika sveikti arī sociālās 
aprūpes nodaļas iemītnieki.

Šogad dāvanās bija karstā tēja, laik-
raksts „Cesvaines Ziņas”, konfekšu 
tūta, domes priekšsēdētāja apsveikums 
un Cesvaines vidusskolas Rigondas 
Pinkas audzināmās 4. klases sagādātie 
labumi no bērnu mājām. Vēlot labu 
veselību un izturību, tika sveiktas Vera 
Liepiņa, Marta Mirdza Garzaka, Vero-
nika Ķikuste, Minna Suta, Vera Banka, 
Ārija Vīksna, Aleksandra Ignatjeva, 
Aina Vediga, Austra Pikuma, Zenta Šul-
ce, Valērija Dakša. Prieks, ka mēs ne-

aizmirstam cilvēkus, rūpējamies par vi-
ņiem un atceramies svētku laikā. Sirmās 
kundzes bija priecīgas, ka viņas šajā lai-
kā atceras, prieks par laba vēlējumiem 
un iespēju aprunāties.

Arī Cesvaines sociālās aprūpes noda-
ļas iemītnieki tika iepriecināti ar domes 
priekšsēdētāja un sociālo darbinieku 
apmeklējumu. Pansionāta iemītnieki 
bija izteikuši vēlmes, ko vēlētos saņemt 
Ziemassvētku dāvanā. Vēlmes bija da-
žādas – gan ziepju trauciņš, lūpu krāsa, 
dušas želeja, gan dažādas citas ikdienai 
nepieciešamas lietas. Kā jau katrai Zie-
massvētku dāvanai pienākas, klāt tika 
pievienotas konfekšu tūtas saldākai dzī-
vei. Lai mūsu novada sirmgalvjiem stip-
ra veselība un dzīvotprieks!

Kristīne Vilciņa, autores foto Domes priekšsēdētājs sarunā ar Valēriju Dakšu

Pils stāsti (2012- 1)
29. decembra vakarpusē pie pils 

lielā kamīna pēkšņi uzradās lielais 
malkas klēpis. – Būs viesi, – priecīgi 
nodomāja kamīns, nopurinādams 
ozola, kļavas un kastaņas lapas savā 

dzegā. – Laikam gan! – sačukstējās 
vēl daži nenobirušie dadzīši halles 
velvēs. Kad karstās liesmas sāka pa-
tīkami sildīt kamīna vecos ķieģeļus, 
viņi arī nāca: pils darbinieki, vēstu-

res pētnieki, uzņēmēji.
 “Ziemassvētki muižā” – tāds bija šī 

vakara nosaukums un mērķis, vakars, 
ko organizēja muzejs, Tūrisma infor-
mācijas centrs, Mūzikas un mākslas 
skola. Ikkatrā telpā un stūrī bija apme-
ties svinīgs svētku noskaņojums. Īpaši 
smaidīgi šovakar ēdamzāles kamīna 
lāči. Pēc tik daudziem gadu desmitiem 
atkal atgūtās sejas beidzot varēja vērot 
pils viesus. Ģerboņu lauvas, ja varē-
tu, paluncinātu savas jaunās astes un 
pašņakstinātu asos zobus. 

Ziemassvētki  kā senāk – kopā visi, 
kam rūp pagātne, tagadne un nākotne, 
kam svarīgi zināt, kā bija, lai spēks tā-
lāk iet.

19. gs. muižās iecienīta mūzika skan 
kabinetā Daigas Matrozes (klavieres) un 
Kristīnes Aumeles (flauta) izpildījumā. 
Ilze, Inta un Māra lasa atmiņas par Zie-
massvētkiem dažādās Latvijas muižās. 
Kopīgas dziesmas un kā senāk –  dāva-
nas, šoreiz pašu sarūpētas, dzejoļiem, 
dziesmām un stāstiem rotātas. 

Tad bibliotēkā gaida pašu klātais 
svētku galds. Pirktu ēdmaņu te maz, 
pārsvarā čaklu saimnieču pašgatavoju-

mi. Receptes, pieredzes apmaiņa, kom-
plimenti.

Sudraba zvaniņš nepielūdzami aici-
na uz lekciju par vārda “Cesvaine” iz-
celsmi. Bruno Podiņš citē J. Endzelīnu 
un nupat no J. Kušķa saņemto vēstuli. 
Jautājums plašs, pietiks, ko runāt arī 
nākamreiz. Tad seko Intas Stienes brī-
nišķīgās fotogrāfijas “Ziema Cesvainē”, 
kur sarmas un sniega pilnie skati mijas 
ar tik pazīstamajām Cesvaines ainavām. 
Māras Evardsones veidotā slīdrāde atai-
no seno atklātņu kolekciju no 1900. līdz 
1919. gadam. 

Kam netīk pasīvi sēdēt un skatīties at-
tēlus, darbojas Ilzes darbnīcā: sveces un 
puzuri rindojas dāmu veiklajos pirkstos. 
Kungi risina biznesa problēmas, nu glu-
ži kā kādreiz muižā. Neticami, bet 6 (!) 
stundas aizritējušas nemanot.

Visi svētki reiz beidzas, bet pils mūs 
un jūs atkal gaidīs janvāra pēdējā ceturt-
dienā, 26. janvārī, plkst. 18.00. Turpi-
nāsim par vārda “Cesvaine” izcelsmi un 
sāksim jaunu ciklu – “Leģendas”. 

Māra Evardsone

2011. gada septembra beigās Ces-
vaines pašvaldība ar Sabiedrības in-
tegrācijas fondu noslēdza vienošanos 
par Eiropas Sociālā fonda projekta 
1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005/45 
„Cesvaines, Lubānas un Varakļānu paš-
valdības kapacitātes stiprināšana Eiro-
pas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu un pasākumu īsteno-
šanai” īstenošanu. Projekta īstenošana 
ir no 01.10.2011. līdz 31.07.2012. Pro-
jekta īstenošanai kopējās apstiprinātās 
izmaksas ir 8521,34 LVL, kas ir 100% 
Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

Projekts paredz pašvaldību sadarbī-
bas attīstību un kopēju kapacitātes pa-
lielināšanu, vienoti apmācot 25 darbi-
niekus no trijām pašvaldībām dažādās 

ar projektu vadību saistītās jomās. Ap-
mācību semināru cikls sāksies jau š.g. 
27. janvārī un norisināsies Cesvaines 
pašvaldības administratīvajās telpās. 
Papildu informācija interesentiem pa 
telefonu 64852030 (Iveta Raimo). 

Šī projekta ietvaros tiks padziļināti 
izpētītas Cesvaines novada iedzīvotāju, 
uzņēmēju un nevalstisko organizāciju 
vajadzības. Pētījumu veiks sociālo zi-
nātņu doktors, Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas 
nodaļas profesors Aivars Tabūns. Pētī-
juma rezultāti tiks izmantoti turpmākajā 
darbā ar Eiropas Savienības finansēju-
ma piesaistīšanu. 

Liene Zīlīte, 
projektu koordinatore

Sportistu sasniegumi 
2011. gadā

2011. gads bijis veiksmīgs Cesvai-
nes jaunajiem sportistiem. Kā stās-
ta sporta skolotājs Zigmārs Gulbis,    
2011. g. decembris cesvainiešiem 
sportā bijis rekordu labošanas mēne-
sis. Cesvainieši 5 sacensībās bijuši 
labākie. Ir labāki sasniegumi, salīdzi-
not ar vasaru. Tā, piemēram, Didzis 
Siksalietis decembrī lēcis par 0,5 m 
tālāk tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā. Tā-
pat labāki rezultāti uzrādīti augstlēk-
šanā, kārtslēkšanā, arī barjeras tiek 
pārvarētas arvien labākā laikā. Didzis 
Siksalietis 60 m barjeras skrējienā ir 
labojis skolas rekordu un Baltijas val-
stu daudzcīņu sacīkstēs jauniešiem 
Kuldīgā labojis vairākus savus perso-
nīgos rekordus. Savukārt Cesvaines 
vidusskolas 13gadīgo rekordu tabulu 
ir labojis Reno Apinis – tāllēkšanā 
un 60 m skrējienā. Puiši decembrī ir 
sasnieguši savus personīgos rekordus. 

Augstlēkšanā – Reno Apinis, Matīss 
Šauro. Labus rezultātus uzrādījis arī 
Edvards Isačenko, kas tāllēkšanā pie-
tuvojies 6 m robežai. Cesvaines viegl-
atlētes Monta Vereba, Līva Puzuka un 
Krista Siksaliete, tāpat kā puiši, ir 
iekļuvušas 2011. gada 5 labāko Ma-
donas reģiona jauno vieglatlētu rangā. 
Jāpiemin, ka cesvainietis Jānis Vanags 
08.01. sacīkstēs Jēkabpilī sasniedzis 
savu personīgo rekordu augstlēkša-
nā–2,60 m.

2012. gads iesācies ar jaunām sa-
cīkstēm un jauniem mērķiem. 13.01. 
Cesvaines sportisti devās uz Valgu. 
Tuvākās sacensības paredzētas arī 
Madonā, Daugavpilī un Rīgā. Stāsta 
sporta skolotājs Z.Gulbis: „Tie, kuri 
trenējas, uzrāda labus rezultātus. Pārē-
jiem uzlabot rezultātus traucējis regu-
lāru treniņu apmeklēšanas trūkums.”

Kristīne Vilciņa

Apstiprināts projekts atbalstam par 
pašvaldību kapacitātes celšanu
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Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā noslēdzies pirmais mācību semestris
„Mums vajadzētu katru dienu 

noklausīties kādu dziesmu, izlasīt 
labu dzejoli, redzēt izcilu gleznu un, 
ja iespējams, pateikt dažus saprātī-
gus vārdus.”

            (J.V. Gēte)
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolā noslēdzies pirmais mācību se-
mestris, mūzikas nodaļā izskanējuši 
audzēkņu muzikālie priekšnesumi. 
14. un 16. decembrī pilī notika tradi-
cionālie I pusgada noslēguma koncer-
ti vecākiem, kur katrs skolotājs vadīja 
savas klases priekšnesumu, vairāk 
pastāstot par audzēkņa iecerēm un sa-
sniegumiem mūzikas tēla veidošanā 
un pasniegšanā klausītājiem.

Mākslas nodaļas audzēkņi pēc pir-
mā mācību pusgada darbu skates ir 
saņēmuši novērtējumu tādos mācību 
priekšmetos kā gleznošana, zīmēšana, 
kompozīcija, veidošana un mākslas 
valodas pamati. Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas programmā „Vizuāli 
plastiskā māksla” audzēkņi mācās ru-
nāt jeb paust savas domas un rakstura 
iezīmes, izkopjot tēlainās izteiksmes 
valodu. Attēlot pasauli galvenokārt 
nozīmē atveidot apkārtējo vidi, kuru 
atpazīstam, bet katrs redzam savādāk. 
Klasiski akadēmiskā jeb salīdzinošā 
un vērojošā metode palīdz vieglāk 
sadalīt vienkāršās sastāvdaļās sarežģī-
tas formas, kas ļauj pietuvoties lietu, 
parādību un priekšmetu atveidošanas 
mākslai un izpratnei. Kā orientieris 
jaunajiem māksliniekiem atklāt un 
pilnveidot savas dabas dotās radošās 
spējas ir skola un skolotājs. Palīdzēt 
audzēkņiem izprast mākslas izpaus-
mju uzbūves principus arī ir viens no 
galvenajiem stūrakmeņiem, ko piedā-
vā vizuālās mākslas izglītība. Mākslas 
skolas mācību programmas apgūsta-
mā viela galvenokārt balstīta uz pa-
saules un dabas vērojumiem. Skolas 
mērķis ir veidot audzēkņos izpratni 
par apkārtējās vides un priekšmetu 
konstrukciju, kompozīciju, krāsu mā-

Monta Līce
Kavējoties atmiņās par aizgājušiem 

laikiem un tuvojoties Ziemassvēt-
kiem, atceros, ka 25. decembrī Mon-
tai Līcei svinējām dzimšanas dienu. 
Monta dzimusi latviešu tautai nozīmī-
gos svētkos. 2011. gada nogalē viņai 
apritēja 112 gadi, aizsaulē jau dzīvo 
27 gadus.

Montas tante, kā mēs viņu saucām 
toreiz, kad kopā strādājām, dzimusi 
Aizkujas „Liepniekos” . Priekšzīmīgi 
koptās vecāku mājās pavadījusi bērnī-
bu, jaunību, izskolojusies un ieguvusi 
agronomes augstāko izglītību. „Liep-
niekos” izgājusi pie vīra, tolaik meža 
inženiera Līča. Ģimenē piedzimusi 
meita Anda, tagad pazīstamā dzejnie-
ce, publiciste. Laulības dzīve Montai 

cību, perspektīvas likumsakarībām, 
par estētiskajām un emocionālajām 
vērtībām. Klusās dabas studijas, ģeo-
metrisko figūru atveidošana, gaismas 
un krāsu pasaules mijiedarbība ir ne-
atņemams pamats mākslas izglītībā, 
tāpēc apkārtējās pasaules analīze ir 
ļoti svarīga jauno mākslinieku profe-
sionālajā izaugsmē. 

Būtiska loma radošas un sabiedriski 
atbildīgas personības veidošanās pro-
cesos piešķirama estētisko, ētisko un 
emocionālo vērtību attīstīšanai, analī-
zei un kopsakarībām, kā arī kultūras 
mijiedarbībai un ietekmei. Būtiski ir 
veidot un attīstīt katra indivīda pie-
derības sajūtu konkrētai vietai, bet 
tajā pašā laikā paplašināt redzesloku. 
Kultūras mantojums ir jebkuras vietas 
un cilvēku grupas attīstības ilgtspējas 
pamats. Kultūras mantojums ir cilvē-
ces vēsturiskā atmiņa, dažādu tautu un 
nāciju pieredzes un mērķu apliecinā-
jums, kas tiek papildināts un nodots 
tālāk nākamajām paaudzēm. Kultūras 
mantojums kā cilvēka radošās darbī-
bas rezultāts izpaužas daudzveidīgās 
formās. Tas aptver kultūrvēsturiskas 
vietas un ēkas, mākslas darbus un se-
nus priekšmetus, valodu, ieražas un 
tradīcijas, tradicionālās prasmes, pie-
redzi un garīgas vērtības. Kā kultūras 
mantojuma spilgts apliecinājums Ces-
vainē minama arhitekta H. Grīzebaha 
projektētā Cesvaines pils. Cesvaines 
pils pagājušā gada septembrī tika ie-
kļauta Eiropas Kultūras mantojuma 
dienu sarakstā. Cesvaines kultūras 
telpas mantojuma iedvesmoti, arī mēs 
mākslas skolā esam turpinājuši darbu 
pie iesāktā pagājušā gada septembrī, 
kad Cesvaines pils telpās ēdamzāles 
kamīna flīžu ornamenti iemirdzējās 
dažādās krāsās uz neliela koka gal-
diņa. Vēlāk mākslas skolas audzēkņi 
jau apgleznoto galdu izmantoja kā 
iedvesmas avotu, radot savus tēlainos 
redzējumus un mākslas darbus. Darba 
procesā pietuvinājāmies savas pilsētas 

kultūras vērtībām. Esmu pārliecināta, 
ka vērtību apzināšanās spēj mainīt do-
māšanu, pārveidot apkārt esošo vidi 
un saglabāt jau esošo, kā arī nostip-
rināt piederības saknes un pašapziņas 
saiknes mākslas skolas audzēkņos.

Šodien būtisku lomu piešķiram tā-
diem jēdzieniem kā unikalitāte, atšķi-
rīgs piedāvājums un vērtības. Tāpēc ir 
tik būtiski attīstīt radošās domāšanas 
potenciālu bērniem un jauniešiem. 
Radošā domāšana nav privilēģija vai 
obligāts priekšnosacījums vai nolem-
tība, kas paredz tikai vienu dzīves 
ceļu – būt par mākslinieku, bet ir ne-
aizvietojama personības, rakstura un 
domāšanas iezīme darbojoties jebkurā 
nozarē un profesijā. Radošās domāša-
nas, jaunrades un inovāciju atbalsts ir 
būtisks Latvijas kultūrpolitikas veici-
nāšanas un attīstības princips un vir-
ziens. Šobrīd mākslas izglītība Latvijā 
būtiski mainās, nesot līdzi jau esošās 
profesionālās iezīmes, bet papildinot 
ar nozīmīgu ievirzi, kuru saucam par 
dizaina domāšanu. Izglītības iestādes 
mainās, ne tikai mainot nosaukumus, 
piemēram: Lietišķās mākslas vidus-
skola – Dizaina mākslas vidusskola, 
bet mainās mācību mērķi un uzdevu-
mi.

Tieši dizaina domāšana un metodes 
ir nākotnes perspektīva mūsdienu sa-
biedrībai, tā ir nākotnes vīzija un dzī-
ves ceļš mūsu audzēkņiem, izvēloties 
tālākizglītības un darbības iespējas 
Latvijā un pasaulē. Dizaina loma ir 
pilnveidot produkta vai pakalpojuma 
estētisko vai praktisko vērtību. Di-
zains aktualizē un risina kādu plašai 
sabiedrības daļai aktuālu problēmu vai 
jautājumu. Labs dizains ir saprotams, 
lietojams un galvenais ilgtspējīgs.

Dizaina domāšanas metodes izman-
tojam arī darbā Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolā programmā „Vizuāli 
plastiskā māksla”. Īpaši būtisku lomu 
šīm metodēm piešķiram 2. mācību 
pusgadā, veidojot 5. kursa audzēkņu 

skolas noslēguma darbus. 
Tiek definēta problēma, veidots 

ideju koks, veikta pieejamo materiālu 
un informācijas izpēte. Skices un ide-
jas tiek attīstītas un pilnveidotas kādā 
no praktisko iemaņu jomām, tādējādi 
no idejas nonākot pie gala rezultāta, 
kas ir kāds mākslas vai dizaina priekš-
mets. Gada noslēgumā audzēkņi pre-
zentē savas idejas un darbus. Pirmos 
soļus un iemaņas jau esam pilnvei-
dojuši iepriekšējos gados, bet visme-
todiskāk šajā pusgadā. Ir izveidota 
starppriekšmetu saikne mācību pro-
cesā, kas ļāvusi kompozīcijas uzde-
vumus un mācību vielas būtību attīstīt 
materiālā. Esam izveidojuši grafiskus 
atspiedumus plaknē un plastiskos risi-
nājumus dažādos materiālos, kas ļāvis 
izprast grafiskās mākslas iespējas un 
formveides īpatnības un pielietojuma 
veidus turpmākajos izziņas procesos. 
Audzēkņiem ir paplašinājies redzes-
loks, zināšanas un prasmes, daudzi 
jaunie mākslinieki ir saskatījuši jaunus 
idejiskos risinājumus un virzienus, lai 
tos īstenotu nākamajā pusgadā, veicot 
skolas noslēguma darbus.

„No sirds tā nāca un uz sirdi lai iet”– 
tā Ludvigs van Bēthovens raksturojis 
mūzikas iedarbību. To var attiecināt 
uz visiem mākslas veidiem. „No sirds 
uz sirdi” valoda ir pati būtiskākā katra 
cilvēka domu un izjūtu paudēja. Atrast 
kopsaucējus un izteiksmes līdzekļus, 
lai uzrunātu līdzās stāvošos un paustu 
savu viedokli, redzējumu un sajūtas.

Ir sācies jauns gads. Novēlu mums 
visiem – zinātkāri, vēlēšanos mācī-
ties, spēju un gatavību riskēt, spēles 
un atklāsmes prieku, spēju brīnīties, 
toleranci pret atšķirīgo, atvērtību pret 
visu jauno, spēju sasaistīt visu mijie-
darbībā, vēlmi skatīties uz lietām no 
dažādiem skatupunktiem un gatavību 
sadarboties ceļā „no sirds uz sirdi”. 
Lai mums izdodas!

Kristīne Šulce, Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas skolotāja

Komisija vērtē mākslas nodaļas audzēkņu sasniegumus pusgada noslēguma 
darbu skatē

Mūzikas nodaļas audzēkņi un skolotāji pēc pusgada noslēguma koncerta
 14. decembrī

Izmaiņas sociālā 
drošības tīkla 

stratēģijas 
veselības aprūpes 

pasākumos
Sākot ar šī gada 1. janvāri, ir stāju-

šies spēkā priekšlikumi Sociālās dro-
šības tīkla stratēģijas pasākumos, kas 
2011. gada 4. novembrī ir atbalstīti 
Ministru kabinetā. Būtiskākās izmai-
ņas – atvieglojumi pacientu iemaksas 
un līdzmaksājuma kompensācijā, sa-
ņemot veselības aprūpes pakalpoju-
mus, no 2012. gada 1. janvāra attiek-
sies tikai uz trūcīgām personām, kuras 
par tādām atzītas Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā, bet vairs neattiek-
sies uz personām, kurām nebija trū-
cīgās personas statuss, bet kuru ienā-
kumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
3 mēnešu laikā nepārsniedza 120 Ls 
mēnesī vai sastādīja 120-150 Ls mē-
nesī. Šo divu kategoriju iedzīvotājiem 
izsniegtās izziņas ārstniecības iestādēs 
vairs nebūs jāuzrāda. 

2011. gada 4. novembrī Ministru 
kabineta sēdē tika nolemts atbalstīt 
šādu Sociālās drošības tīkla pasākumu 
īstenošanas turpināšanu veselības ap-
rūpē 2012. gadā:

1. pacientu iemaksu un līdzmaksā-
juma kompensāciju un dienas stacio-
nāra pakalpojumu apmaksu trūcīgām 
personām;

2. zāļu iegādes izdevumu kompen-
sēšanu trūcīgām personām 100% ap-
mērā;

3. mājas aprūpi pacientiem ar sma-
gām slimībām;

4. primārās veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamības uzlabošanu, 
piesaistot ģimenes ārsta praksei otru 
māsu;

5. ģimenes ārstu konsultatīvā tālru-
ņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes 
ārsts) darbību;

6. stacionāro pakalpojumu koncen-
trēšanu pacientiem ar garīgām slimī-
bām, attīstot aprūpi dienas stacionāros.

Cesvaines sociālais dienests

Laiks rokdarbiem

Laikā no 01.01.2012. līdz 
30.06.2012. projekta „Senioru ceļš” 
ietvaros organizējam radošās darbnīcas 
rokdarbiem–visiem interesentiem.

Lūdzu katrai izmantot šo iespē-
ju – varēs adīt, tapot šalles, veidot 
piespraudes, ar pērlītēm apšūt kame-
jas, tamborēt, uz rāmja aust lakatus un 
šalles, no lupatiņām šūt segas (tekstil-
mozaīka). 

Nodarbības vadīs Vanda Podiņa. 
Par nodarbībām nav jāmaksā. Strādā-
sim, gatavosim praktiskas lietas, ko 
katra vēlas iemācīties. Līdzi jāņem 
savi materiāli.

Noslēgumā būs projekta apmācību 
dalībnieku – senioru mājamatniecības 
darbu izstāde – konkurss. Varēs pie-
dalīties arī ar pārtikas un kulinārijas 
izstrādājumiem – tortēm, biskvītiem, 
cepumiem, pašcepto maizīti, pašga-
tavotiem sieriem, vīniem u.tml. Tiks 
organizēti reģionālie tirdziņi.

Mēs ar Vandu aicinām visus uz pir-
mo tikšanos 20. janvārī plkst. 10:00 
domes zālē. Paralēli praktiskajiem 
darbiem turpināsies senioru apmācību 
cikls uzņēmējdarbībā, saimnieciskās 
darbības veicināšanā. Notiks apmācī-
bas par pašnodarbinātības iespējām un 
tiesībām, par privāto mikrouzņēmumu 
attīstīšanu.

Ilze Līcīte, projektu koordinatore

nebija ilga, jo vīrs nomira ar tanī laikā 
postošu slimību. 1949. gadā Montu 
no „Liepniekiem” kopā ar vecākiem 
un meitu izsūtīja uz Sibīriju.

Pēc Sibīrijā nostrādātiem gadiem 
Monta ar meitu Andu atgriezās dzim-
tenē. Savās mājās vairs netika, jo tur 
jau dzīvoja citi ļaudis. Patvērumu 
guva Cesvainē, Grašu „Akmentiņos” 
pie Blektes ģimenes. Sākumā Monta 
strādāja lauku brigādē par strādnieci. 
Nodibinoties sovhozam, strādājām 
kopā Grašu dārzniecībā.

Atceroties kopā nostrādātos ga-
dus un tagad pārdomājot, savā dzīvē 
daudz ko varēju mācīties no šīs gādī-
gās, strādīgās sievietes. Kopā pavadī-
jām daudz skaistu mirkļi gan darbā, 

gan atpūtā, braucot ekskursijās.
Montas tante savā darbā ar visu 

sirdi kopa Grašu augļu dārzu. Ābe-
lītes slimoja ar stumbra vēzi, viņa 
nenogurstoši vēža vietas no stumbra 
izgrieza, dezinficēja, aizsmērēja rētas 
ar potvasku. Tā izglāba daudz augļu 
kociņu no šīs postošās slimības, par to 
varētu uzrakstīt zinātnisku darbu.

Vasarās strādāja gan augļu dārzā, 
gan zemeņu laukā, ziemā Grašu pilī 
audzējām jarovizācijas kastēs vitamī-
nu barību lopkopējiem.

Kad Montas tante aizgāja pensijā, 
viņa padzīvoja pie meitas Bulduros. 
Viņa bija liela mākslas cienītāja, ap-
meklēja operu, baletu, atceros, ka 
mēs komunicējām ar vēstulēm. Viņa 

rakstīja vēstules par redzētajām iz-
rādēm, par izstāžu apmeklējumiem. 
Viņai tuva bija arī glezniecība. Es 
šajā jomā daudz ko no viņas ieguvu 
un sāku uz visu to skatīties ar citām 
acīm. Montas tantes vēstules bija tik 
jaukas, ka atdevu tās viņas mazdēlam 
Jurģim. Viņa priecājās par saviem 
mazbērniem Jurģi un Elīnu, tāpat par 
meitu Andu. Kāds prieks viņai būtu 
šodien par savu meitu Andu, kura ar 
savu dzeju un publikācijām avīzēs un 
žurnālos iemantojusi daudzu lasītāju 
sirdis.

Atmiņās dalījās Maija Kronberga



� Cesvaines Ziņas

Ik mirklis ir mūža vērts,
Ja tas tiek kādā brīdī pieminēts.
Ja tas tavs darbs, ko esi veicis,
Tiek svērts – 
Atmiņu kamolā tīts,
Apzināts...
 /V.Kokle-Līviņa/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

85 gados – Vilmu Būmeisteri, 
80 gados – Jāni Liepiņu,   
     Janīnu Maču, 
     Gitu Romāni, 
     Skaidrīti Kozlovsku

Cesvaines pašvaldība
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Apsveikumi
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Anna Smoroģina
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Afiša

Informācija

Turpinām palīdzēt 
Raineram!

Pateicības

Laulāti

Egons Treikals un 
Anna Beitāne

janvārī

21. janvārī Cesvaines kultūras namā 
Latvijas virslīgas komandu čempionāts 
novusā 1. posms

4. februārī plkst. 11:00 zolītes turnīrs 
kultūras namā.

24. februārī plkst. 19:00 Cesvai-
nes kultūras namā Dzintara Čīčas un 
Kaspara Antesa koncerts “Atkal kopā”. 
Biļetes var iegādāties Cesvaines kul-
tūras namā, „Biļešu paradīzes” kasēs, 
cena – 3; 4 Ls

29. februārī plkst. 10:00 Cesvaines 
kultūras namā muzikāls stāsts “Pingvīni 
nāk!”, ieeja – 1Ls

Daudzi Cesvaines novada iedzīvotā-
ji jau ir palīdzējuši mūsu vidusskolas 
medmāsas Kristīnes Riekstiņas dēla 
Rainera slimības noskaidrošanai un 
uzveikšanai. Šobrīd Rainera mamma 
konkrētu turpmāko notikumu gaitu ne-
var pateikt, jo ir nodotas Rainera ģe-
nētiskās analīzes. Pēc mēneša tās tiks 
sūtītas uz Vācijas klīniku. Rezultāti 
tiks paziņoti pēc 3 mēnešiem – martā. 
Šobrīd ir iestājies ilgs gaidīšanas laiks, 
jo tikai pēc tam, kad tiks saņemtas 
analīzes, varēs pieņemt lēmumu, kā rī-
koties tālāk. Kristīne Riekstiņa izsaka 
pateicību visiem, kas jau ir ziedojuši 
un pateicas par atsaucību!

Ziedojumu konts joprojām ir 
atvērts: Kristīne Riekstiņa, p.k. 
091272-11704, SEB banka, Konta 
nr.: LV41UNLA0050017971691.

Cesvaines pils aicina

Zolītes turnīrs

Pamatojoties uz Cesvaines novada 
domes 2011. gada 21. decembra sēdes 
lēmumu „Par Cesvaines novada attīs-
tības plāna 1. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu” (prot. Nr.15, 3 #), sabied-
riskai apspriešanai ir nodoti šādi Ces-
vaines novada attīstības plāna 1. redak-
cijas materiāli:

• Cesvaines novada pašreizējās situā-
cijas apraksts un analīze;

• Cesvaines novada ilgtermiņa attīstī-
bas stratēģija 2012.-2024. gadam, ietve-
rot tajā arī pasākumu plānu un priekš-
likumus Cesvaines novada attīstība 
programmai 2012.-2018. gadam.

Aicinām Cesvaines novada iedzī-

18. decembra zoles turnīra uzvarē-
tāji – 1. vieta – Ivars Vizulis, 2. vie-
ta – Mareks Apinis, 3. vieta – Juris 
Praškevičs. 15. janvāra Zolītes uzva-
rētāji– 1. vieta –  Diāna Cepurniece, 2. 
vieta – Dzintars Bušs, 3. vieta – Ma-
reks Apinis. Nākamais zolītes turnīrs 
4. februārī plkst. 11:00 kultūras namā.

Paziņojums par Cesvaines novada attīstības plāna 
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Jau decembrī Cesvaines pilī durvis 
vēra „Dāvanu darbnīca”, kurā gan sko-
lēnu grupas, gan citi interesenti pašu ro-
kām gatavoja sirsnīgas un mīļas dāva-
nas saviem tuvajiem svētkos. Lai prieks 
par sirsnīgām lietām nebeidzas arī pēc 
svētkiem, aicinām atkal kopā darboties 
un baudīt ziemas mieru labskanīgā har-
monijā. 

25. janvārī plkst. 17:00 aicinām uz 
„Trauku darbnīcu”, kurā pārvērtīsim 
apnikušos traukus, puķu podus, vāzes 
u.tml., dosim tiem otro elpu ar deku-

pāžas (salvešu) tehnikas un stikla krāsu 
palīdzību. Visi nepieciešamie materiāli 
būs darbnīcā uz vietas. Bet, ja ir kāds 
īpašs trauks vai salvetes, kuras gribat 
izmantot darbiņā, ņemiet līdzi un liksim 
lietā.

Februāri latvieši dēvēja par sveču 
mēnesi, bet 2. februārī svinēja Sveču 
dienu, kas iezīmē ziemas vidu. Sveču 
diena saukta arī par Svecaini, Grabe-
nīcu, Groninicu, Ziemas Māras dienu, 
Vēja vai Govju dienu. Svarīgākais darbs 
šajā dienā bija sveču liešana no aitu tau-
kiem vai vaska, jo ticēja, ka tieši Sveču 
dienā lietās sveces deg visgaišāk un iz-
lietojas vistaupīgāk. Sveču liešanai bija 
jābūt pozitīvai un jautrai, jo, ja lējējs 
bijis dusmīgs, sveces degušas ar tumšu 
liesmu un sprakšķējušas. Aicinām arī 
jūs uz „Sveču darbnīcu” 2. febru-
ārī plkst. 17:00 un 4. februārī plkst. 

Paldies visiem, kas Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 
sveica Cesvaines pašvaldību un tās iedzīvotājus: 

Valsts prezidents Andris Bērziņš, Sa-
eimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, 
Valsts aģentūra „Kultūras informācijas 
sistēmas”, Izglītības un zinātnes mi-
nistrs Roberts Ķīlis, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas Paš-
valdību departaments, Valsts policijas 
priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis, Valsts 
policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
vārdā pārvaldes priekšnieks Imants 
Mitrošenko, Latvijas Republikas 11. 
Saeimas deputāti Atis Lejiņš un Uldis 
Augulis, Latvijas Tiesībsarga biroja 
vārdā Juris Jansons, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis ar kolektīvu, Valsts izglītības satura 
centrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija, VUGD Vidzemes reģiona 
brigādes kolektīvs, Valsts Zemes die-
nests, VVD Madonas reģionālās vides 
pārvaldes kolektīva vārdā Jevgēnijs 
Sobko, Politisko partiju apvienība „Vie-
notība”, ZZS vārdā priekšsēdētājs Rai-
monds Vējonis, Latvijas Olimpiskā ko-
miteja, Sabiedrības integrācijas fonds, 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas 
asociācija, Nacionālā Veselības dienesta 
Vidzemes nodaļas kolektīvs, NVA Ma-
donas filiāles vadītāja Lidija Kraukle, 
Vidzemes plānošanas reģiona adminis-
trācija, Marjamā pašvaldības priekšsē-
dētājs Villu Karu un izpilddirektors Eero 
Plamus, Lagardelles pašvaldība, Rekru-
tēšanas un jaunsardzes  centra kolektīvs, 
Pēters Langbēns ar ģimeni, Izglītības 
attīstības centrs, Apes novada domes 
vārdā Astrīda Harju, Līvānu novada do-
mes vārdā domes priekšsēdētājs Andris 
Vaivods, Rēzeknes novada domes vārdā 
Aleksandrs Bartaševics, Skrundas no-
vada domes vārdā Nellija Kleinberga, 
Smiltenes novada domes vārdā Ainārs 
Mežulis, Pļaviņu novada domes vārdā 
Gunta Žilde, Stopiņu novada domes 
vārdā Jānis Pumpurs, Mazsalacas no-
vada domes vārdā Gunārs Zunda, Ro-
jas novada domes vārdā Eva Kārkliņa, 
Kandavas novada domes vārdā Rolands 
Bārenis, Iecavas novada domes vārdā 

Jānis Pelsis, Ērgļu novada domes vārdā 
Guntars Velcis, Rundāles novada domes 
vārdā Aivars Okmnais, Preiļu novada 
domes vārdā Aldis Adamovičs,Limbažu 
novada pašvaldības vārdā Aigars Legz-
diņš, Madonas novada pašvaldības vār-
dā Andrejs Ceļapīters,Varakļānu novada 
domes vārdā Modra Vilkauša, Lubānas 
novada pašvaldības vārdā Tālis Sale-
nieks, Cēsu novada pašvaldības vārdā 
Gints Šķenders, Naukšēnu novada paš-
valdības vārdā Jānis Zuments, Līgatnes 
novada domes vārdā Ainārs Šteins, Ķe-
kavas novada domes vārdā Roberts Jur-
ķis, Saldus novada domes vārdā Indra 
Rassa, Tukuma novada domes vārdā Ju-
ris Šulcs, Gulbenes novada domes vārdā 
Sandra Daudziņa, Dobeles novada do-
mes vārdā Andrejs Spridzāns,Daugavpils 
pilsētas domes vārdā Žanna Kulakova, 
Salas novada pašvaldības vārdā Irēna 
Sproģe, Viļakas novada dome, Jaunpils 
novada dome, Mālpils novada dome, 
Olaines novada domes vārdā Jānis 
Pavlovičs, Auces novada dome, Valkas 
novada dome, Alūksnes novada paš-
valdība, Krustpils novada pašvaldība, 
A/S „Latvenergo” valde, A/S Hipotēku 
banka,  „Swedbank”  Madonas filiāles 
vadītājs Aivis Mitenieks,SIA „Jaun-
moku pils kolektīvs”, Raunas novada 
dome, Aizkraukles novada pašvaldība, 
Bauskas novada pašvaldība, Lielvār-
des novada pašvaldība,Talsu novada 
pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, 
Jelgavas novada pašvaldība, Mārcie-
nas pagasta pārvalde, Aronas pagasta 
pārvalde, Barkavas pagasta pārvalde, 
Dikļu pils direktore Ineta Litte, UNE-
SCO Latvijas Nacionālās komisijas ģe-
nerālsekretāre Dagnija Baltiņa, Latvijas 
uzņēmumu katalogs, A/S „Lazdonas 
piensaimnieks” kolektīvs, SIA „Hro-
mets poligrāfija”,SIA „Envirotech”, SIA 
„Latsign”, Personāla apmācību centrs 
„Agenda”, SIA „Averto”, SIA „Sano-
da”, Tūrisma firma „Ar-tur”, SIA „Inlex 
Agency”.,SIA „RNS-D” kolektīvs, SIA 
„SPERO SK”, SIA „R&K projekti”, SIA 

„Dzieti” kolektīvs, SIA „Komin”, SIA 
„Kogra” kolektīvs,SIA „One system” 
kolektīvs, Agro Food Holding Lily, A/
S” Lauku Avīze”, SIA „ZZ Dats”, SIA 
„FN serviss”,  SIA „D.Daņēvičas revi-
dentu biroja” kolektīvs, A.A. & būv-
kompānija, Sieviešu tiesību institūts, 
SIA „Ametrs” kolektīvs, SIA „Rostul” 
kolektīvs, SIA „Troja” kolektīvs, SIA 
„ANNO” direktore Līga Andersone un 
kolektīvs, Uzziņu dienests „1188”, SIA 
„Lattelecom”, SIA „R.Grūbes konsul-
tāciju birojs” kolektīvs, SIA „Auto Īle 
un Herbst” kolektīva vārdā Māris Īle, 
A/S “RIX Technologies”, SIA „Studija 
Grafs”,SIA „Bright”, Apdrošināšanas 
kompānija „BTA”, SIA „Lakalme” di-
rektors Imants Ārgalis, Ķemers Busi-
ness and Law Company, SIA „ALBA” 
kolektīva vārdā Romans Adamovičš, 
SIA „ALBA 5”, Laikraksta „Stars” re-
dakcijas kolektīvs, Tipogrāfija „Erante”, 
Madonas novada bibliotēkas kolektīvs, 
Malnavas koledžas direktors Juris Bo-
zovičs, Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejs, skaistumkopšanas 
salons „Mora”, SIA „Ozols LG” ko-
lektīva vārdā Jānis Ozols, Cesvaines 
pirmsskola „Brīnumzeme”, Cesvaines 
internātpamatskola, Grašu bērnu cie-
mats, Cesvaines vidusskolas kolektīvs, 
A/S „Cesvaines Piens” kolektīvs, SIA 
„Cesvaines komunālie pakalpojumi”, 
SIA „Cesvaines siltums” kolektīvs, SIA 
„Cesvaines aptieka”, Cesvaines pan-
sionāta un dienas aprūpes kolektīvs, 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
vārdā Inta Stiene, Cesvaines bibliotēkas 
kolektīvs, Kraukļu bibliotēkas kolek-
tīvs, biedrība „Mārtiņroze”, Brīvdienu 
mājas „Pie sievasmātes” saimniece Ani-
ta Greidiņa, NMP dienesta Cesvaines 
noliktavas kolektīvs, Virdžīnija Lejiņa, 
Baiba Pilsuma, Aina Karlsone, Imants 
Spridzāns, Veronika Letinska, Aina 
Greķe, Linda Pomere, Daina Čukule ar 
ģimeni, Renāte Antonija un Ādolfs Mel-
galvji, „Muižkrieviņu” ģimenes.

12:00. Liesim un rullēsim smaržīgas 
bišu vaska sveces. Mazākie darboņi va-
rēs rullēt sveces no vaska plāksnēm. Ja 
mājās iekrājušies pārpalikumi no izde-
gušajām svecēm, droši var ņemt līdzi arī 
tos – pārvērtīsim tos jaunās svecēs. 

Pils darbnīcā padomāts arī par pavi-
sam mazajiem ķipariem, kam darboša-
nās ātra un veikla, – blakus lielo darba 
vietām iekārtots mazo darboņu stūrītis, 
kur kavēt laiku, kamēr lielie vēl čakli 
strādā. 

Dalības maksa darbnīcās: pieaugu-
šie Ls 2, ar Cesvaines pils apmeklētāja 
karti – Ls 1,50, bērni un skolēni – 1Ls 
ar Cesvaines pils apmeklētāja karti. Visi 
nepieciešamie materiāli iekļauti cenā. 
Savu dalību lūgums iepriekš pieteikt 
pa tālruni 64852225 vai 26172637. 

Uz tikšanos Cesvaines pilī!
Cesvaines tūrisma centrs

Vidzemes plānošanas reģiona at-
tīstības padomes sēdē 2011. gada 16. 
decembrī apstiprināja lēmumprojektu 
„Par vienotas minimālās braukšanas un 
bagāžas maksas, kā arī tarifu noapaļo-
šanas metodikas noteikšanu Vidzemes 
plānošanas reģiona pārziņā esošajos 
maršrutos”. Nolemts apstiprināt saga-
tavoto likumprojektu šādā redakcijā:

1. No 2012. gada 1. februāra Reģio-
na pārziņā esošajā maršrutu tīklā, iz-
ņemot bijušos pilsētas nozīmes marš-
rutus, kuri no 2010. gada 1. janvāra 
iekļauti autobusu maršrutu tīklā kā 
reģionālie vietējas nozīmes maršruti, 
noteikt vienotu:

1.1. minimālo braukšanas maksu – 
LVL 0,30 apmērā;

1.2. minimālo bagāžas maksu – 20% 
apmērā no braukšanas maksas.

Dzīve kā mūžības vēji
Šalkdama pāri mums iet.
Viss labais, ko viņā sēji,
Brīnišķā skaistumā zied.
Vēlam labu veselību, spēku un cerī-

bu piepildījumu rītdienai, kā arī sakām 
vislielāko PALDIES visiem saviem 
labvēļiem, kas darbos, vārdos un do-
mās vienmēr mums ir palīdzējuši.

Cesvaines sociālā dienesta Sociālās 
aprūpes nodaļas – pansionāta klien-
ti un apkalpojošais personāls patei-
cas: A.Naglei, R.Driķim, R.Zeiļukai, 
M.Raudam, Dz.Lācei, Graudiņu ģi-
menei, stādu audzētavas „Kalna Boķi” 
īpašniecēm, folkloras kopai „Krauklē-
nieši”, Cesvaines Tautas teātrim, „Vir-
šiem”, „Mārtiņrozēm”, Cesvaines lute-
rāņu draudzei, Cesvaines vidusskolas, 
internātpamatskolas un pirmsskolas 
bērniem un viņu skolotājiem, med. no-
liktavas personālam un visiem, visiem 
nepieminētajiem Cesvaines novada la-
bajiem gariņiem.

Veiksmīgu jums visiem 2012. gadu!

Informējam, ka Latvijas Pasta Ces-
vaines nodaļa strādā arī sestdienās. 
Izmaiņas pasta darbībā skar tikai pre-
ses piegādi sestdienās.

Ralfs Rogovskis
novembrī

Elizabete Stikāne 
decembrī

Nekas jau nepazūd, nekas jau
  neizbeidzas,
Viss bijušais par atbalsīm vien kļūst,
Dažs brīdis laimīgāks, kā gredzens
                  uzmirdz pirkstā
Cits izdziestošas sveces skumjas gūst.

Nekas jau nepazūd, nekas jau 
  neizbeidzas,
Kā ūdeņi kaut gadi projām plūst
Lai spēks avotu Tev atrast veicas,
Kas radot prieku nekad neizžūst!
  /K.Apškrūma/

Skaistajos šūpļa svētkos sveicam 
savu klases biedreni 

Janīnu Maču!

Daina, Inta, Austra, 
Imants, Arvīds

votājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus 
iesaistīties attīstības plāna publiskajā 
apspriešanā, kas ilgs līdz 2012. gada 
13. februārim. Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2012. gada 7. februārī 
plkst. 16:00 Cesvaines novada domes 
Mazajā zālē, Pils ielā 1A, Cesvainē, 
Cesvaines novadā. 

Visi interesenti ar Cesvaines novada 
attīstības plāna 1.redakcijas materiā-
liem sabiedriskās apspriešanas laikā 
var iepazīties Cesvaines novada domē 
2. stāvā sekretariātā darba dienās no 
8:30 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:30, 
kā arī Cesvaines novada domes mājas 

lapā www.cesvaine.lv sadaļas “Dome” 
apakšsadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 
Komentārus un priekšlikumus par attīs-
tības plāna 1. redakciju līdz 2012. gada 
13. februārim aicinām iesniegt rakstiski 
Cesvaines novada domē 2. stāvā sek-
retariātā vai sūtot pa pastu uz adresi 
Cesvaines novada dome, Pils iela 1A, 
Cesvaine, Cesvaines novads, LV 4871 
vai sūtot elektroniski uz adresi: dome@
cesvaine.lv. Iesniedzot priekšlikumus, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uz-
vārds, personas kods un dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosau-
kums, reģistrācijas numurs un adrese.


